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LIEFMANS FRUITESSE
De smaak van Liefmans
Fruitesse is licht zoet met
fruitige accenten van aardbei,
framboos, kriek, bosbes en
vlierbes.

ALC. 3,8%

SEIZOENSBIEREN

BRAND LENTEBOCK
Lentebock is gebrouwen met
gebrande moutsoorten. Dit bier
dankt zijn frisse smaak aan de
hop en de fruitige smaken van
de gist.

ALC. 6.5%

BRAND DUBBELBOCK
Brand Dubbelbock dankt zijn
robuuste smaak aan de dubbele
rijping. De blend van gebrande
moutsoorten geeft een prachtige
kleur.

ALC. 7.5%

BRAND WINTERBOCK
Een diepe robijnrode kleur. De
warmte van kruidnagel, kaneel
en zoethout. Hartverwarmend
voor winterse dagen.

ALC. 7.5%

HEINEKEN 0.0
Een alcoholvrij bier met een
verfrissende en fruitige smaak
dankzij Heineken’s unieke A-
gist, gecombineerd met een
zacht moutige body.

BRAND WEIZEN 0.0%
Alcoholvrije Weizen met een
extra frisse en fruitige smaak en
een zachte afdronk.

AMSTEL RADLER 0.0%
Radler 0.0%, de verfrissende
mix van alcoholvrij Amstel bier
en citroenwater. Lekker op elk
moment van de dag.
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Het is u vast al opgevallen; bij ons in de zaak staan
gekoelde Brand tanks. Bij het brouwproces wordt
er gebruik gemaakt van natuurlijke ingrediënten:

water, mout en hop. Na het brouwproces wordt het
bier koel vervoerd en opgeslagen in onze tanks.

Doordat het bier vanaf het brouwproces koud
bewaard blijft smaakt uw Brand Pilsener zoals de

brouwer het bedoeld heeft.

PILSENER

BRAND PILSENER
Brand Pilsener wordt
gebrouwen met meer hop. Dat
geeft onze Pilsener zijn unieke,
krachtige smaak.

ALC. 5%

BRAND UP
De frisse smaak komt het
dichtst bij het oorspronkelijke
pilsrecept uit 1842. Speciaal
gebrouwen met Saazerhop uit
Tsjechië.

ALC. 5.5%

KRACHTIG & BLOND

BRAND IPA
Brand IPA, winnaar van de
Brand Bierbrouwwedstrijd 2014,
kenmerkt zich door een
citrusachtige smaak met een
zacht bittere afdronk.

ALC. 7%

WESTMALLE TRIPEL
Goudgeel trappistenbier van
9,5%. De Westmalle Tripel kent
een combinatie van flinke fruit
aroma's met een aangename
kruidigheid.

ALC. 9.5%

AFFLIGEM BLOND
Abdijbier met een kruidig, citrus
aroma en een vleugje vanille.
Affligem Blond heeft een diepe
smaak en een lichte frisse
afdronk.

ALC. 6.8%

MANEBLUSSER
Blond bier met citrus aroma en
een lichte afdronk

ALC. 5,8%

RIJK & DONKER

BRAND OUD BRUIN
Mildzoete klassieker, licht
hopbitter met een vleugje
caramel. Beroemd in Limburg.

ALC. 3.5%

BRAND IMPERATOR
Brand Imperator is het oudste
speciaalbier van Nederland. De
rijke smaak dankt Imperator aan
een blend van gebrande
moutsoorten.

ALC. 6.5%

WESTMALLE DUBBEL
Roodbruin trappistenbier met
rijke en complexe smaak, die
wordt gekenmerkt door toetsen
van karamel, mout en fruitige
esters.

ALC. 7%

GOUDEN CAROLUS
CLASSIC
Zwaar Bruin, complexe smaak,
afdronk van caramel en frisse
tonen.

ALC. 8.5%

LAAG-ALCOHOLISCH

AMSTEL RADLER
Radler is de verfrissende mix
van Amstel bier en citroenwater.

ALC. 2%

FRUITIG & FRIS

DESPERADOS
Desperados is bier verrijkt met
de smaak van Tequila. Het
ultieme drankje om je avond een
extra boost te geven!

ALC. 5.9%

PAULANER HEFE-
WEISSBIER
De speciale gist die wordt
gebruikt, geeft de Paulaner zijn
onmiskenbare karakter:
sprankelend, fruitig en met een
lichte bitterheid.

ALC. 5.5%

ST. LOUIS PREMIUM
KRIEK
Kriek, frisse smaak, rijk aan
kersen.

ALC. 3.2%


